
Allmänna villkor för avtal om offentlig visning av SVT´s sändningar 

1. Bakgrund 

SVT har de förvärvat exklusiva sändningsrättigheter i Sverige, inklusive rätten till offentlig visning av SVT:s sändningar, från 

följande evenemang (nedan kallade ”Evenemangen”): 

(i) Ishockey-VM 2019. SVT avser att direktsända 43 av de 64 matcherna 10 – 26 maj 2019  

(ii) Eurovision Song Contest 2019, Semifinaler och Final + eftersnack 14-18:e maj  

Hoist Group AB (nedan kallat Hoist) har genom avtal med SVT fått rätt att upplåta rättigheter för offentlig visning av SVT:s 

sändningar från Evenemangen. 

2. Omfattning m.m. 

För kund som träffar avtal med Hoist om rätt att få offentligt visa SVT:s sändningar från Evenemangen i Licenstagarens 

lokaliteter (nedan kallad Licenstagaren), gäller att Licenstagarens rätt till offentlig visning förutsätter att Licenstagaren vid varje 

tidpunkt strikt iakttar de villkor och begränsningar som följer av avtalet, inklusive dessa allmänna villkor, (nedan kallat Avtalet). 

Licenstagaren har inte rätt att exploatera Evenemangen utöver vad som uttryckligen anges i Avtalet. 

Licenstagaren är medveten om och accepterar att Hoist och/eller SVT, i anledning av krav från EBU eller Internationella 

Ishockeyförbundet (”IIHF”) från tid till annan, kan komma att ändra eller göra tillägg till dessa allmänna villkor samt även har rätt 

att med omedelbar verkan suspendera eller säga upp Licenstagarens rätt enligt Avtalet att offentligt visa SVT: sändningar från 

Evenemangen. 

3. Visningsrätt 

Licenstagaren erhåller en icke-exklusiv rätt att i Licenstagarens lokaliteter offentligt visa SVT:s sändningar från Evenemangen. 

Licensieringen omfattar endast SVT:s sändningar från Evenemangen i Tv-kanalerna (inte t.ex. SVT:s sändningar som endast sker 

på internet). Licensieringen omfattar endast samtidig och oförändrad visning av SVT:s sändningar från Evenemangen. 

Licenstagaren har således inte rätt att spela in och/eller visa inspelade sändningar från Evenemangen. Licenstagaren svarar självt 

för att erlägga ersättning till STIM samt IFPI/SAMI för det offentliga framförandet av den musik som kan förekomma i SVT:s 

sändningar från Evenemangen. Licenstagaren får inte vidaredistribuera signalen, sub-licensiera eller på annat sätt upplåta sina 

rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal till annan part. 

4. Marknadsföring m.m. 

Licenstagaren får inte använda Evenemangens varumärken och/eller kännetecken för eller kopplade till Evenemangen i sin 

marknadsföring eller i övrigt i sin verksamhet. Licenstagaren har inte rätt att, vare sig i sin marknadsföring eller i övrigt i sin 

verksamhet, använda SVT:s varumärken, logotyper eller andra kännetecken kopplade till SVT. 

Licenstagaren har inte rätt att på något sätt framhålla sig själv som sponsor, partner eller liknande till 

Evenemangen eller SVT. Licenstagaren har inte heller rätt att sammankoppla externa sponsorer eller andra tredje män till 

Evenemangen eller SVT. 

Licenstagaren har inte rätt att, vare sig i sin marknadsföring eller i övrigt i sin verksamhet, använda namn ellerbild på deltagare 

eller ledare i Evenemangen eller på programledare eller andra medverkande i SVT:s sändningar. 

Licenstagaren får inte använda rättigheterna på ett sätt eller i ett sammanhang som riskerar att sätta SVT:s trovärdighet, 

integritet eller oberoende ställning ifråga. 



Licenstagaren ansvarar för att inhämta tillstånd och erlägga ersättning för Licenstagarens offentliga framförande av den musik 

som kan förekomma i SVT:s sändningar. 

Om Licenstagaren bryter mot licensavtalet har Företaget rätt att häva licensavtalet med omedelbar verkan. 

5. Ersättning 

För rätten till offentlig visning enligt Avtalet ska Licenstagaren till Hoist betala det belopp som framgår av gällande prislista 

fastställd och publicerad av Hoist. 

6. Kapacitet 

Med kapacitet (som avgör priset för Licenstagarens offentliga visning) avses det högsta antal personer som får vistas i 

Licenstagarens lokaliteter enligt gällande brand- och säkerhetsföreskrifter. Licenstagarens uppgift om kapacitet skall vid 

behov/efterfrågan kunna styrkas genom kopia av relevant beslut från kommun eller myndighet. Licenstagaren är skyldigt att till 

Hoist omedelbart anmäla förändringar i lokaliteternas kapacitet som medför prisförändringar enligt gällande prislista. 

7. Betalning 

Avtalad ersättning ska betalas av Licenstagaren i förskott mot faktura från Hoist med betalningsvillkor tio (10) dagar netto. Vid 

dröjsmål med betalningen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. 

9. Ändringar och tillägg 

Ändringar i och tillägg till avtalet är, med undantag för ändringar enligt punkten 2 ovan, bindande för parterna endast om de 

dokumenterats skriftligen och undertecknats av därtill behöriga företrädare för parterna. 

10. Ansvar och ersättning för skada 

Hoist eller SVT ansvarar inte för eventuella sändningsavbrott eller andra fel i samband med sändning av 

Evenemangen. Licenstagaren ansvarar själv för sin mottagning av Tv-kanalerna liksom för behövlig teknisk utrustning i övrigt. 

Hoist eller SVT tar inget ekonomiskt ansvar för eventuella inställda delar av Evenemangen. Licenstagaren har under inga 

förhållanden rätt till ersättning för indirekt skada såsom utebliven vinst och förlust av renommé. Licenstagaren ska ersätta och 

hålla Hoist och SVT skadelösa från allt ansvar för direkt eller indirekt skada och alla liknande krav som kan uppkomma genom 

eller i samband med Licenstagarens brott mot detta Avtal. 

11. Överlåtelse 

Licenstagaren har inte rätt att utan Hoists skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till 

tredje man. 

12. Tvister 

Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras vid allmän domstol. Parterna är överens om att Stockholms tingsrätt skall 

utgöra första instans för väckande av talan enligt denna bestämmelse. 

13. FORCE MAJEURE 

Om parts fullgörande av sina åtaganden enligt detta Avtal väsentligen försvåras eller förhindras på grund av hinder utanför 

partens kontroll såsom krig, upplopp, avbrott i den allmänna samfärdseln, eldsvåda, explosion eller myndighetsingripande fritas 

part från fullgörandet 


